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Entrevista amb una renovadora del festival més antic del món

Durant les setmanes que dura el
Festival de Bayreuth, aquesta cita
amb l’obra deRichardWagner que
esmantéfermadesdel1876,Katha-
rinaWagner, labesnetadelcompo-
sitor idirectoraartísticadel festival
desdel2008–elsprimersanys,amb
la seva germana Eva Wagner-Pas-
quier–, està ficada en un autèntic
remolí, solucionant imprevistos
com ara substitucions d’última ho-
ra, trucant a la porta del mestre
ChristianThielemann perquè diri-
geixi Tannhäuser en lloc de Valery
Gergiev... Però tot això no li impe-
deix de fer un forat per parlar amb
La Vanguardia, entre d’altres, del
muntatge de Lohengrin que estre-
naràalLiceu la temporadaentrant.

Vostè representa la sisena ge-
neració de la família Wagner al
capdavant d’aquest festival, el
mésanticd’Europa.Aquíperpri-
mera vegada es parlava de l’art
total, s’apagaven els llums i la
gent atenia a la funció.Comman-
téviva la flama?
Fent produccions quemostrin que
encara podem dir coses noves de
l’obra de Wagner. Perquè progra-
mar un únic compositor té els seus
inconvenients, però també els seus
avantatges. Molts teatres d’òpera
fan Wagners molt bons, però aquí
tensunesperitúnic.L’orquestraiel
cor venen en les seves vacances i
treballen voluntàriament enfocats
adonarelmillordesimateixos.Iai-
xòelpúblichosent.

Aquin nivell creu que es troba
Bayreuth dins de l’escena inter-
nacional?
És difícil de dir, la gent sap que te-
nimaquestaacústicaespecial.Aquí
no saps d’on ve la música, no pots
assegurar que ve del fossat, senzi-
llament t’envolta. És un sentiment
de Bayreuth que no es pot descriu-
re, has de venir a experimentar-lo,
amb el fossat amagat, sense veure
l’orquestra, tal comho va concebre
Wagner.

Vol dir que no els importen
tant lesproduccions?
No, al contrari, els importen molt,
estanmolt al dia. I les discuteixen i
les comenten. La gent ve sovint de
moltllunyaveureunWagneriesfi-
quenmoltendins.Ésmoltviu.

Tornaralsmateixostítolsdona
peu a la catarsi, com va fer vostè
en la seva primera direcció d’es-
cena, amb Els mestres cantaires
de Nuremberg, una òpera que va
utilitzarHitler.Vostèhaestatac-
tiva en la desnazificació de Bay-
reuth...
Bé, recordo que vaig parlar amb el
meupare,livaigexposarqueneces-
sitava un punt de vista polític. No
has de negar què va passar. Cal ser
valent i honest i admetre que va ser
partde lanostrahistòria.

Al cap dels anys va acollir la
versiódeBarrieKosky,ambeljoc
d’identitats amb el mateix Ri-
chardWagner i totelqueodiava i
no considerava germànic, co-
mençantpels jueus.
Allòvasermoltbo.Tambéhovaser
peraBayreuth.Enescenaésneces-
sari ferdeclaracionspolítiques.

En la peculiarTannhäuserque

ha obert aquesta edició, dirigida
per Tobias Kratzer, els mateixos
pelegrinsdeBayreuthsónelspro-
tagonistes i vostè apareix en ví-
deo deixant entrar la policia per-
què s’emporti aquella gent rara
que acompanya el personatge de
Venus:elnan,el transvestit...
És un reflex del lloc per si mateix,
està connectat a l’indret on passa;
peraixò, funciona tanbé. I ambhu-
mor, però també amb cinisme. I

alhora és molt seriosa. El missatge
és que has de ser humà i acceptar
tota mena d’éssers humans. Llan-
çar el missatge polític de “Deixa
quelagentsiguicomés”ésmoltne-
cessari aBayreuth.

Alguna vegada es planteja què
enpensariaRichardWagner?
Sempre dic que li hauria encantat

disposar de les noves tecnologies:
ho hauria intentat tot, hauria estat
el primer d’utilitzar projeccions,
hologrames, ell volia innovació.

La famíliaWagnerhade conti-
nuarsentlaqueregeixaquestfes-
tivaldemaneravitalícia,oaquest
regnathad’arribara la fi?
Jahan canviat les coses. La gent no
ho sap, però elmeupare era conse-
ller delegat d’una SL, és a dir, una
companyia, i ara Baviera, l’Ajunta-
ment deBayreuth i l’Estat alemany
formen part de la junta. I jo soc ara
la consellera delegada. Està molt
bé, etdonaseguretat.

Angela Merkel ve cada any.
Parlendepolítica?
No, ella està de vacances. Parlem
d’art, de les produccions. Aquest
Tannhäuser li va encantar. Es va
passaraquíquatredies.

Vostè fa coses fora de Bay-
reuth. L’any passat va dirigir Fi-
delio a Tòquio i se li va proposar
deferLohengrinaBarcelona.
Sí, i nohivahavercapdubte.M’en-
cantaBarcelonaielseufantàsticte-
atre.Javaigpresentarlaproducció,
esperoque l’estiguinconstruint.

Quèenpotavançar?
A Lohengrin tens un problema de
base, que és explicar d’onve el pro-
tagonista. Si no ho expliques com
unconte,hasderespondrea lapre-
gunta d’on surt. I també el cigne:
què fas amb el cigne si no surt del
conte? I crec que hem trobat una
solució per a les dues coses. No l’hi
pucavançar.Diguemquetéaveure
ambelpoder.

Li agrada canviar el sentit tra-
dicionalde lesòperes...
Sense canviar música i text, amb
Wagner pots emfatitzar altres co-
ses i el concepte funciona.

I el seu punt de vista continua
sentsimbolistaomésrealista?
Hi ha molt de simbolisme perquè
tenim l’aigua a l’escenari, que és la
vida, però també pot ser la mort.
Tensuncignequeensimateixésun
símbolitambéhihaescenesnorea-
listes, sinó psicològiques, amb
imatgesqueho il·lustren.

L’ambientaal segleXXI?
No és moderna per trobar-s’hi un
Carrefour,podriapassarenqualse-
vol lloc i temps.

Alguna vegada ha pensat a

muntarunaLohengrina?Funcio-
naria que fos ella la que busca un
homequelaredimeixi?
Bé, això seria difícil perquè al text
ell és un home. Però el personatge
de l’Elsa no és tan estúpid: és redi-
midora, però després és escèptica i
envol sabermésd’aquellapersona.
I pel temps que va ser escrita, era
molt modern que una dona digués
“No,envull sabermés”.

Diria que la famíliaWagner va

estarobertaalaigualtatentreho-
mes idones?
Vam tenir moltes dones fortes a la
família, i no es va qüestionarmai si
una dona podia fer una cosa o no,
senzillament la feia. Jo no em pre-
gunto si les puc fer millor o pitjor
perquèsocunadona.

Per tant, vostè diria que Ri-

“Wagnernoeramasclista; a la
famíliavamtenirdones fortes”

Katharina Wagner, directora del Festival de Bayreuth i besneta del compositor

POSICIONS POLÍTIQUES

“Llançarelmissatge
políticde ‘Deixaquela
gentsiguicomés’ésmolt
necessariaBayreuth”

EL SEU ‘LOHENGRIN’ DEL L ICEU

“Sensecanviarmúsica
ni text,ambWagneres
podenemfatitzarcoses
ielconceptefunciona”

Cultura

Bayreuth
Enviada especial

MARICEL

CHAVARRÍA
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Al capdavant del
festival. Katharina
Wagner, besneta
del compositor i
rebesneta de Franz
Liszt, fotografiada a
la Festspielhaus de
Bayreuth: dirigeix el

festival des del
2008, els primers
anys al costat de la
seva germana Eva
Wagner-Pasquier; a
més, és força activa
com a directora
d’escena

chard Wagner no era masclista.
No. La seva idea de les dones redi-
mint els homes ara resulta passada
de moda, però crec que la idea de
ser redimit per algú avui l’escriuria
indistintament i la dona seria la re-
dimida.

Va costar temps poder fer una
exposició aquí enquèes reivindi-
quessin els artistes jueus que van
serapartatsdeBayreuth.
Hem d’afrontar el nostre passat, i
m’alegro de ser de la generació que
pot fer això.Hovan intentar abans,
però necessitaven més distància. I
sí,hovamfertard,peròvaserbo.La
mostra seràpermanent.

Quèli interessavadepetita?La
feien sentir especial perquè era
de la famíliaWagner?
Era una nena tranquil·la, em podia
passar hores en un racó pintant i
construint cases.No suportava que
ningú les toqués. “Nodestruïu casa
seva”, cridavaelmeupare.Delmeu
besavi se’nparlavaambnormalitat:
mira, va escriure aquesta obra, era
un parent teu. No se’n parlava com
una cosa especial. El meu pare era
unhomepràctic i realista.c

El festival ha començat a usar el paratge exterior com a extensió del seu escenari... i fent cabaret

Bayreuth transvestit
M. CHAVARRÍA Enviada especial

E
lsmillorscantants,el
públic més abnegat,
l’acústica més espe-
cial, l’entorn natural
més envejable. No-

més feia falta que la funció conti-
nués durant l’entreacte en
aquests paratges d’arbres bava-
resosatocardelesaigüesdel llac.
Iaixòéselquepassadurant la re-
presentació d’aquest atípic
Tannhäuser, la producció estre-
lla d’aquesta edició del Festival
deBayreuth que s’acaba el dia 25
d’agost,enquèla temptadoraVe-
nus és una espècie demoter amb
companyies estranyes: un nan i
un transvestit negre amb barba
crescuda –l’icònic cantant de va-
riétés Le Gateau Chocolat–, amb
la seva veu de baríton perfecta-
ment amplificada amenitzant el
primer entreacte d’aquest Wag-
ner. Com si veritablement fos
una continuació –lliure i lliberti-
na–de la trama.
El públic, reflex dels pelegrins

de l’obra, descendeix amb les se-
ves llustroses sabates per l’herba
fins aarribarel llaconhihaapar-
cada la mateixa furgoneta que
conduïa Venus i que fa uns mo-
ments es veia a l’escenari –una
rèplicad’ella,esclar–.Lasoprano
Elena Zhidkova, la capitana
d’aquesta tribu demisfits, va en-
trant i sortint.
Hihaalgúentreels assistentsa

qui aquesta jugada cabaretera
del festival li sembli undesacata-
ment? Com és que mai fins ara
s’havia utilitzat aquest merave-
llós paratge comaescenari?
A la primera pregunta, la res-

postasemblaqueésqueno.Eldia
de l’estrena no va baixar gaire
gent finsaquest lloc,peròaraque
ja ha corregut la veu el pelegri-
natge cada vegada és més abun-
dant. Aquí es barregen les dames
amb vestit llarg o els cavallers
amb esmòquing i corbata de lla-
cet blanc –els encanta aquest co-
lor– amb les persones del carrer
que no han tingut oportunitat de
comprar entrada però que saben
queaquestapot ser la sevamane-
ra de participar en aquesta festa
wagneriana. Al cap i a la fi, el
compositor volia que el seu art
arribés a tothom.
I no és que aquesta democra-

tització hagi estat una empresa
fàcil, ja que mentre el món de la
cultura i l’espectacle pujava al
carrode lavendaenlíniad’entra-
des, en aquest racó conservador
del món es mantenia un sistema
mésrudimentari.Amblaqualco-
sa lagent,permoltenamoradade
Wagnerqueestigués,podiaestar
fentvuit anysdecuaperassistir a
una d’aquestes extraordinàries
representacions.
Això ara ha canviat. No és que

s’hagi democratitzat molt més,
però el públic amant deWagner
no s’ha de sentir apartat estiu re-
re estiu: eventualment aconse-

guiràun tiquet, si ésprouràpidel
dia que surten a la venda.
Gateau de Chocolat corre ara

camíavallpercanviar-sederoba.
La gent elegant el segueix, es fan
fotos amb ell o el graven amb els
seus smartphones. Això cal po-

derexplicar-hoamblessevesde-
gudes imatges. El baríton de veu
extraordinària es cola a la furgo-
neta i al cap de poca estona en
surt sense perruca, buscant l’as-
sistenta que l’ajudi a apujar la
cremallera d’un dels seus vestits

tub i ben llampants. Les seves
pestanyes postisses són tan apa-
ratosesqueesdiriaquelesparpe-
lles estan agafantmusculatura.
Un dels avantatges de la fór-

mula única en què es basa aquest
festival –aquí hi ha plat únic, no-
més se serveixWagner i per tant
ja s’entén que seran òperes llar-
gues– és que no es tortura l’audi-
ència obligant-la a asseure’s en
aquests seients estrets durant
hores... sense un degut descans
entre els diferents actes de l’òpe-
ra. De fet, els descansos duren
tant com cada acte, és a dir, una
hora. I no es fa llarg. Gens nimi-
ca. Entre escoltar Le Gateau
Chocolat cantant Madonna
–com els àngels–, fer un tomb i
deixar-se embriagar per l’aroma
de la natura, el temps de descans
passavolant idesobte jasesent la
fanfàrria que mitja dotzena de

músics toquenalbalcódel teatre,
amb els seus típics instruments
de vent. Sortiran tres vegades,
tantes com timbres sonen a
tots els teatres d’òpera per avisar
lagentquees reprèn la represen-
tació.
Adinshihatotamenadefacili-

tats. Perexemple, al guarda-roba
es dispensen coixins per no ha-
ver de reposar la columna verte-
bral al respatller dur de les buta-
ques. I després hi ha la paciència
queelspelegrins tindranenaixe-
car-se del seu seient cada vegada
que algú vulgui arribar-se a la se-
va localitat situada al bell mig de
lafila.Unacosatípicadelsteatres
alemanys. Tot pel bé de
l’acústica.
Quin pressupost té aquesta ci-

ta amb l’òpera wagneriana que
dura un mes cada estiu? Doncs
26,8 milions d’euros per a una
desena d’òperes. Dels quals més
de la meitat, 14,8 milions, són
aportacions de la taquilla. Les
subvencions li arriben al festival
per diverses fonts: el Govern ale-
many, el de Baviera i la Societat
d’Amics n’aporten cada un
2,9 milions. L’Ajuntament de la
localitat hi contribueix amb 1,3
milions, i el districte governa-
mental de l’Alta Francònia –que
aquí és on es troba Bayreuth, de
tradició protestant– n’aporta
413.000 més. Aquí tothom s’or-
ganitza.c

MARICEL CHAVARRIA

Elmomentenquèsona la fanfàrriaalbalcódel teatre,a talldetimbre

#tuitsdecultura
@josepalay
Josep Lluís Alay

Fa 4 anys que l’arqueòleg sirià Khaled al-Assad
va ser assassinat per l’Estat Islàmic després de
negar-se a revelar on havia amagat les peces
arqueològiques de Palmira. Un home d’honor.

@josecvales
José C. Vales Escriptor

Tengo ganas de que se acabe el
verano para que vuelvan los colum-
nistas y nos cuenten sus vacaciones.

@InesMacpherson
Inés Macpherson Escriptora

Los de@Erratanaturae han publicado una pequeñamaravilla.
‘The King. Bienvenidos al universo literario de Stephen King’
es un análisis filosófico y literario de la obra de este genio, pero
sobre todo es un gran homenaje. ¡Larga vida a King!

.

Le Gateau Chocolat canta durant l’entreacte als jardins

DEMOCRATITZACIÓ

Aquí esbarreja gent
ambesmòquingamb
personesquehipoden
assistir senseentrada

DOCUMENTANT EL MOMENT

LeGateauChocolat
correacanviar-se iels
cavallerselgravenamb
elsseussmartphones
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